
 

MAS Oslavka, o.p.s. 
 

sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou 

kancelář: Podhradí 1022, 675 71  Náměšť nad Oslavou 

Zápis z komunitního projednávání 23.9.2014 – Náměšť nad Oslavou 
 

Téma: Veřejné projednání s cílem představení strategické části a jejího připomínkování 

strategie SCLLD 2014-2020 Oslavka,o.p.s. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Postup zpracování strategické část, závazná struktura 

3) Diskuze, změny ve strategické části 
 
 

Ad 1) Simona Budařová shrnula jednotlivé kroky, které jsou vykonávány pro kvalitní 
zpracování strategie. 
 
Ad 2) Přečtena byla navržená struktura strategické části, která je v souladu s dokumenty 
pro tvorbu strategie. Jelikož všichni přítomní k samotnému pojetí neměli výhrad, 
pokračovalo se v dalších bodech: 
Stanovení vize regionu (návrhy: ekonomicky silný region, region kladoucí důraz na 
životní prostředí, aktivní a živý region) 
 
Ad 3) Přítomní se shodli, že na základě vize je nutné rozpracovat: Základní strategická 
vize a principy pro realizaci strategie (max 6) do úrovně priorit a opatření. Dále je nutné 
aby tyto oblasti reflektovali s : 
Preference vyjádřené občany v rámci komunitních projednávání strategie - vždy byly 
pokládány a vyhodnocovány otázky typu „Jakou oblast/problém/aktivitu považuje za 
klíčovou pro zlepšení kvality života v místě, kde žijete?“ 

- Preference občanů vyjádřené 480 respondenty Ankety pro občany – prioritizační 
otázka, v rámci které občané dle vnímání investiční důležitosti řadili rozvojové 
oblasti 

- Preference starostů obcí / zastupitelů vyjádřené v dotazníku pro starosty a dále v 
přehledu investičních potřeb obcí na roky 2014 – 2020 

- Názory zástupců dalších 4 cílových skupin z různých sektorů zapojených do 
přípravy strategie 
 
 

Navrženy byly tyto oblasti:  
Strategický cíl 1 – Fungující místní ekonomika a dostatek pracovních míst 
Strategický cíl 2 – Kvalitní veřejná doprava a dopravní infrastruktura  
Strategický cíl 3 - Vzdělávání  na všech úrovních 
Strategický cíl 4 – Efektivní veřejné služby 
Strategický cíl 5 – Zachování kulturního a přírodního dědictví  
Strategický cíl 6 – Rozmanité možnosti trávení volného času 
 
Jednotlivé podpriorty budou navrženy pracovníky MAS a na dalším jednání projednány. 



 

MAS Oslavka, o.p.s. 
 

sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou 

kancelář: Podhradí 1022, 675 71  Náměšť nad Oslavou 

Zapsala:  Simona Budařová, 29.9.2014  
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